
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 05.17.

Javaslat a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című
projekt megvalósításához szükséges üzleti terv elkészítéséhez forrás biztosítására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Vincze Márta ügyintéző

Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.05.08.
pénzügyi bizottság 2018.05.08.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018.05.09.

A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című
projekt  megvalósításához  szükséges  üzleti  terv  elkészítéséhez  forrás  biztosítására  tesz
javaslatot.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 532- 5 /2018.

Ügyintéző neve: Vincze Márta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita
Leadás dátuma:  Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                         Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések



Javaslat

a   TOP-6.6.1-16   „  Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című projekt
megvalósításához szükséges Üzleti Terv elkészítéséhez forrás biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című projekt - orvosi
rendelők pályázat  összeállításának  első  lépése,  hogy üzleti  tervet  kell  készíteni.  (üzleti  terv
kötelező elem). Az üzleti terv készítőjének beszerzését a vasmű út 41. Irodaház Kft. bonyolítja le
a közfeladat ellátási szerződés alapján, konzorciumi formában.

Ehhez szükséges a rendelkezésre álló források áttekintése: Az ITP-ben meghatározott keret
197 000 000 Ft volt, melyet a most módosított ITP-ben vélhetően kerekítési hiba folytán le kellett
módosítanunk 196 736 155 Ft-ra, tehát ennyi a projektre rendelkezésre álló keret.

Az előkészítési  tevékenységekre (tervezés)  DMJV  Önkormányzata bruttó  9.999.999,-  Ft
fordított. 

A pályázat beadásához szükséges az üzleti terv, az elkészíttetéséhez a forrást biztosítani kell.

Ezen költséget az Önkormányzatnak saját forrásból kell finanszíroznia. 

Ezen költség előzetes indikatív ajánlat alapján kb. bruttó 3 500 000 Ft.

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  a  előkészítéshez  szükséges  Üzleti  Terv  költségeire
fedezetet biztosítani szíveskedjék.

Bizottsági Vélemények:

Az előterjesztést és a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, a,  a
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  6 igen, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság 5 igen szavazattal támogatta.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
..…  ./ 2018. ( V. 17.) határozata

   a   TOP-6.6.1-16   „  Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című projekt
megvalósításához szükséges Üzleti Terv elkészítéséhez forrás biztosításáról

1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  TOP-6.6.1-16
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című projekt az orvosi rendelők
pályázat előkészítéséhez szükséges Üzleti Terv elkészítteti.

2.) A  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  1.  pontban  meghatározott
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata  2018.  évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  5/2018.  (II.16.)  rendeletének  5.
melléklet  23.3.  „TOP  PROGRAMOK”  dologi  kiadások  sora biztosít  fedezetet  bruttó
Hárommillió-ötszázezer Ft összegben. 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Vasmű u. 41. Irodaház Kft-t,
hogy  jelen  határozat  1.  pontjában  szereplő  feladat  vonatkozásában  az  előkészítési
tevékenységhez  szükséges  feladatokat  készítse  elő,  és  a  szükséges  valamennyi
intézkedést tegye meg. 

   Felelős:      -  a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:  2018. május 31.

4.)   Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy a határozat  1.
pontjában vállalt  kötelezettségvállalást a 2018.  évi  költségvetés soron követő módosítása
során vegye figyelembe.

Felelős:     - a költségvetés módosításáért:
              a jegyző
            - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:

          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:     a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

Dunaújváros, 2018. május 17.

  Hingyi László s.k.
a gazdasági és

területfejlesztési bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s.k. Pintér Attila s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság

elnök


